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Mãe

Dei o mundo ao homem
mas conﬁarei a vida ao teu coração
Pelo Espírito Meimei - Luz no Lar - Chico Xavier
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EDITORIAL

A

lcançaremos a libertação dos maus pendores pela educação, e aqui entra o papel fundamental da Mãe, que orienta e encaminha os lhos que recebe.

Nela encontramos a conselheira ideal e carinhosa que prepara o homem para o futuro, quando então ele exercitará todo o aprendizado recebido e terá a oportunidade de auxiliar na construção de um mundo melhor.
E todas as vezes que o progresso é impulsionado, vemos pessoas íntegras, éticas e comprometidas na edi cação de uma sociedade mais
justa, aí estará a mãe, que soube passar os princípios de justiça e amor.
E neste mês nossa gratidão vai para elas, não
esquecendo a doce gura de Maria de Nazaré
que se tornou a mãe maior, a qual outorga sua
proteção, amparo e intercede por todos nós, que
somos os estropiados do caminho em busca da
luz.
Maio também se comemora o dia do trabalho, e o trabalho é o amor em ação, sendo este
uma ferramenta divina que engrandece o homem e que o digni ca.
Segundo Joanna de Ângelis, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco - “O trabalho,
porém, é lei da natureza mediante a qual o homem

FOTOMEMÓRIA

Coral na Comemoração do 60º Aniversário da Casa de Jesus em 2014.

forja o próprio progresso desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa (...)”.
Ainda: “o trabalho no entanto não se restringe
apenas ao esforço de ordem material, física, mas
também intelectual pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência”. Acrescentando - “se
não fosse o trabalho o homem permaneceria na
infância primitiva”.
Sempre que trabalhamos em favor do próximo, não nos limitamos apenas ao assistencialismo, mas principalmente na tarefa de iluminar as
consciências, levando a mensagem evangélica
aos corações endurecidos, aos sofredores, aos
tristes.
Estaremos assim, oportunizando-lhes o
fortalecerem na Fé e renovando-lhes a esperança
na imortalidade da alma. Dessa forma estaremos
trabalhando em nosso próprio favor, porque há
um mundo a ser transformado e a nossa tarefa é
deixá-lo melhor. E sabemos que o remédio para
todos os males vem dos ensinamentos de Jesus,
nosso modelo e guia, e nossa tarefa é despertar as
consciências, mãos a obra!
Quando se fala em trabalho, um nome deve
ser lembrado, o do Dirigente Espiritual da Casa
de Jesus, Manuel Quintão. Conforme informações da Srª. Erna, fundadora desta casa, ele se
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tornou nosso guia e protetor por estar sempre
presente nas atividades espirituais aqui realizadas.
Em sua autobiogra a assim se expressou: “O que me diz a consciência, é que mais poderia
ter feito e que no pouco que z, cumpri apenas
estrito dever, tudo recebendo por misericórdia e de
acréscimo”. (Reformador janeiro 1955).
Nas terapêuticas espíritas, a água uidi cada
que é oferecida, recebe o magnetismo Espiritual
dos Mentores Superiores e tem a faculdade de
puri car-nos a atmosfera íntima, absorvendo as
amarguras, ódios e ansiedade e nos devolvendo a
saúde e a paz. Conforme André Luiz pela psicogra a de Francisco Cândido Xavier, no livro
Nosso Lar, cap. 10 - “A água, como uido criador,
absorve em cada lar, as características mentais de
seus moradores. A água no mundo, não somente
carreia os resíduos dos corpos, mas também as
expressões de nossa vida mental. Será nociva nas
mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando
em movimento, sua corrente não só espalhará
bênção de vida, mas constituirá igualmente um
veículo da Providencia Divina”.
Muita paz.
Luzia Lúcia Hoier
Presidente da Casa de Jesus
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Datas Espíritas
de Maio
01/05/1880 - Reencarna Eurípedes Barsanulfo na
cidade de Sacramento (MG). Foi médium devotado, fundador do Colégio Allan Kardec, educador, político, jornalista, e
médium brasileiro, um dos expoentes
do Espiritismo no país. Disponibilizou
educação gratuita para milhares de
pobres e órfãos. Fundou o Grupo
Espírita Esperança e Caridade em
1905, onde além de realizar reuniões mediúnicas e
doutrinárias, também prestava auxílio aos mais
necessitados. Foi médium inspirado, vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, de desdobramento e de bicorporeidade. Como médium
receitista, psicografava prescrições do espírito
Bezerra de Menezes. O Governo na época estava
progredindo na Educação, e os métodos utilizados
por ele eram muito a frente de seu tempo, sendo
modelo para muitos Centros Educacionais. Mesmo
diante das diﬁculdades, ele executou um trabalho de
empreendedorismo evolutivo com benefícios não
só para Sacramento. As farmácias, o Colegio Allan
Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade
foram apenas algumas das obras desse homem que
foi chamado ‘‘O Apóstolo do Triângulo Mineiro’’. Morreu aos 38 anos vítima de gripe espanhola.
05/05/1927 - Reencarna em Feira de Santana, Bahia, Divaldo Pereira Franco. Fundador da Mansão
do Caminho, médium psicógrafo e tribuno, com
mais de cem livros publicados, que garantem suas
obras assistenciais.
07/05/1934 - A Federação Espírita Brasileira- FEB,
através do Decreto 4.765, é considerada de utilidade pública.
07/05/1878 - Reencarna Pedro de Camargo Vinícius, dedicado às tarefas de educação e evangelização
espíritas. Autor de vários livros sob o pseudônimo
de Vinícius.
19/05/1973 - É conferido à Francisco Cândido
Xavier o título de Cidadão Honorário de São Paulo.
20/05/1857 - Allan Kardec envia carta à escritora
George Sand, em Paris, França, presenteando-a
com O Livro dos Espíritos e cumprimentando-a
pelo trabalho artístico em referência ao homem e
sua comunicação com a Espiritualidade.
22/05/1865 - Desencarna Victor Hugo, grande
romancista e adepto da Doutrina dos Espíritos.
26/05/1861 - Reencarna Amélia
Rodrigues, em Santo Amaro, Bahia.
Mostrava elevada condição espiritual
desde a infância, tendo começado a
escrever poesias aos 12 anos. O pensamento de Amélia Rodrigues se
identiﬁca com o pensamento de
Fénelon, contido em O Evangelho Segundo o Espiritismo: ‘‘Educar é formar homens de Bem, não
apenas instruí-los.’’ Notável professora, ela também foi uma poetisa emérita, além de escritora e
teatróloga consagrada, ou seja, um legítimo expoente cultural das Letras da Bahia. Entre as peças
teatrais que escreveu estão ‘‘Fausta’’ e ‘‘A Natividade’’. Escreveu, ainda, obras para a literatura infantil, didáticas e romances. Através da psicograﬁa de
Divaldo, Amélia Rodrigues trouxe as seguintes
obras: Até o ﬁm dos tempos; Há ﬂores no caminho;
Luz do mundo; O Semeador (infantil); Pelos caminhos de Jesus; Primícias do reino; Quando voltar a
primavera; e Trigo de Deus.
28/05/1874 - Reencarna Manoel Justiniano de
Freitas Quintão, guia espiritual do Centro Espírita
Casa de Jesus
30/05/1431 - Joana D'Arc é levada à fogueira da
inquisição por manifestar mediunidade ostensiva.
Em 1920 é canonizada pelo papa Bento V.
Maio de 2019

“Honrai a vosso pai e a vossa mãe [...]”
(Decálogo: Êxodo 20:12) – Jesus (Mt 19:19)

P

or milênio exoramos à Providência Divina,
diante de nossas di culdades humanas, um
norte capaz de conduzir-nos pelas sendas luminosas do amor a m de expurgar, pelo justo
combate interior, as sombras fatigantes a consumir-nos as mais íntimas entranhas. O silêncio
secular das vozes proféticas culminou com a
chegada do Rei Solar para a humanidade. Era o
Pai, o Todo Misericordioso, que atendia a súplicas dos lhos compungidos. Enviou-nos a
bússola regeneradora: Jesus.

Materializou-se na gleba terrestre o coração
divino de Nosso Senhor Jesus Cristo para iluminar e aperfeiçoar a humanidade do porvir, convocando o coração humilde de mulher, em Maria
de Nazaré, a maternidade santi cada como porta
de entrada no mundo.
Se, ao homem ofereceu Deus a mordomia
dos patrimônios materiais e a proteção de sua
espécie, con ara unicamente a mulher o poder
da vida. A o cina a ele, o santuário a ela.
O Emissário Celeste de boas novas somente
pode cantar as bem-aventuranças porque um
coração de mãe lhe doou o ventre amoroso.
Jesus honraria a missão lhe dada por Deus
honrando aquela que lhe deu a vida. Honrou a
Ele, horando a ela – mulher, mãe.
Para a perfunctória e horizontal visão materialista, dir-se-ia que a mulher deveria descer até
o igualitário poder de dominar ao semelhante
como o faz os desmandos do patriarcado cultural.
E poderia a mulher - santuário da reencarnação – contentar-se apenas com valores transitórios e humanos? Para o coração materno de veras, dir-se-á: a redenção de seus lhos é a garantia de ter desincumbido a responsabilidade terna
lhe dada por Deus.
... Mãe Santíssima, Maria foi assim chamada
por um leproso que lhe buscou os braços amoráveis e fraternos de mãe.
Se ao leproso do corpo físico coube a inser-

Texto: Fábio Iop

ção do codinome que lhe marcaria pela eternidade, a nós todos leprosos morais, somos compelidos a tutela da educação materna.
E assim somos amados por elas. Como leprosos que a cada instante da vida, a sua dedicação integral nos provém os remédios morais
necessários a regeneração das chagas. Ontem a
lepra, hoje o medicamento do educandário,
amanhã os lhos que resplandecem o gene
Divino em si mesmos graças as mãos laboriosas
de mãe, que, uma vez responsabilizadas como o
poder da vida, sofreram silenciosas os martírios
inerentes a grandiosa tarefa, crentes no amor
que cobre a multidão de erros e desvios da Lei
Divina.
Do puri cador educandário doméstico
ergue-se o apostolado das mães no laborioso e
silencioso serviço que apenas a Suprema
Sabedoria pode com exatidão ajuizar.
Quantas e tantas mães assemelham-se, dia a
dia, a Mãe Santíssima, como heroínas desconhecidas, ocultas da multidão, identi cadas
como estrelas rutilantes aos olhos de Deus que
no holocausto do mundo recebem em seus
braços os futuros anjos do Reino em processo
regenerador e puri cador.
Marias, Martas, Anas, Madres Terezas,
Irmãs Dulces... o nome pouco importa, o sobrenome da família um tanto menos, “mães de
sangue” menos relevante ainda, o segredo da
vida compartilhado entre elas e Deus vê apenas
o amor em ação na batalha abençoada no próprio coração.
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Saiba mais
Este informativo tem como objetivo fornecer maiores
esclarecimentos à luz da Doutrina dos Espíritos, codi cado por Allan Kardec, não no sentido de converter incrédulos ou desvendar mistérios, mas consolidar, através da
razão, a fé raciocinada.
Muitos freqüentadores dos centros espíritas não sabem
do que se passou ou se passa, tanto no plano físico como
no plano espiritual, para que se conscientizem que esta
Doutrina seja considerada a promessa de Cristo, com o
Consolador.
Neste mês de maio, em anos diversos, reencarnaram
vários Espíritos de luz ou gênios e também desencarnaram esses apóstolos de Jesus, após cumprirem sua missão
na Terra; um estudo mais aprofundado revela antes
mesmo da sua vinda à Terra.
Em maio, reencarnaram Eurípedes Barsanulfo, Divaldo
P.Franco, Albert de Rochas, Artur Conam Doyle, Amélia
Rodrigues, Alexandre Aksakof, Manoel Quintão, dentre
tantos que vieram auxiliar a humanidade para alcançar o
seu progresso moral, e desencarnaram nesse mês, Silvio
Canuto Abreu, Martins Peralva, Victor Hugo, que poucos
conhecem e o que representam para a Doutrina Espírita.
Aqueles que retornaram para o Brasil, como Eurípedes e
Amélia, muitos conhecem seus livros e instruções, e já
regressaram ao plano espiritual, continuando entre nós o
missionário Divaldo, médium que tem como mentora
espiritual Joanna D'Angelis e de vários outros Espíritos,
principalmente Bezerra de Menezes, psicógrafo de centenas de livros, palestras, seminários e ações, ditando mensagens de consolo, alívio e coragem.
Mas pouquíssimos sabem quem foram Canuto Abreu,
Martins Peralva e também como Victor Hugo se transformou espírita, uma vez que quando na Terra seus romances não eram espiritualistas. As profundas e sábias re exões, deste Espírito, transmitem, com seu inconfundível e
magistral estilo literário, lições de grande utilidade para o
nosso aprendizado doutrinário, facultando-nos a oportunidade de aprimoramento moral e espiritual.
Por sua vez, Albert de Rochas apresenta com minúcias,
algumas experiências de levitação, fenômeno que na
época era considerado “sobrenatural “, mas que com o
exercício de médiuns conseguiu comprovar a sobrevivência da alma humana após a morte do corpo físico nos
processos de levitação e materialização, assim como Alexandre Aksakof que fotografava espíritos materializados.
Por muito tempo, renomados cientistas, como o citado
acima, além de Charles Richet, Bozzano, Lombroso,
Gabriel Delane, Flamarion, Wllian Crookes e tantos
outros, começaram a estudar os ” estranhos”, acontecimentos, cujo avanço cientí co teve início com a magnetização, de Mesmer, passando para os fenômenos mediúnicos, que a ciência não conseguia explicar satisfatoriamente.
Esses homens dedicaram suas vidas para chegarem a
conclusão de que o ser que habita o copo não faz parte dele
e sobrevive após a “morte”., sendo portanto uma essência
individual e autônoma.
Graças a esses cientistas de escol, foram desbravados os
chamados mistérios da mente humana, cando cienti camente comprovado que os fenômenos mediúnicos são
verdadeiros, após longa, paciente e profunda observação
e experimentação, desmisti cando o sobrenatural e
con rmando o homem como pré-existente e sobrevivente à realidade do mundo e do túmulo.
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Mãe
Sua Missão na Terra

Texto: Dinita Storm
Ah! Quantas bênçãos revestem os campos da maternidade!
Qual solo fértil, a mulher transforma-se em morada
Para o ser espiritual, que consumará sua chegada,
Previamente agendada
E inequivocadamente endereçada
À tenda familiar a que está vinculada,
Iniciando nova temporada
Nos campos digni cantes da redenção.
Maternidade e paternidade são encargos de missão;
Comportam paciência, sapiência, devotamento e abnegação
Que constituem virtudes de cintilante oração,
Ensejando novos concursos a cada estação.
Seja protagonizando resgates, entre a dor e a a ição,
experimentando episódios de laborioso perdão
Ou desfrutando precioso reencontro de afeição,
A maternidade con gura obstinada irrigação
Para a cultura especializada do amor incondicional.
Trata-se de incumbência educacional
Também nos canteiros do progresso moral,
De orientação ao amor, ao bem, ao respeito bilateral
Emancipando-se, mutuamente, rumo à vivência fraternal.
Este é um legado imortal!
Mas, para este amor amplamente vivenciar
Não se faz necessário procriar;
Toda mulher pode aprimorar seu instinto maternal,
Basta trilhar nos caminhos lúcidos da empatia, da compaixão,
Amando, sem selecionar
Colocando o peito a disposição,
Nutrindo nossos agregados com a seiva da bendição.
e, sem pretensão, adubando a boa intenção,
Aplicando o evangelho de Jesus nas mais el acepção.
A nal, entre idas e vindas de cada encarnação,
Hoje estamos genitores, amanhã embrião.
e, se somos, uns para os outros, parentela universal,
Somos também nossos lhos do coração.
Então, que aprendamos a desejá-los sem paixão,
A servi-los, sem apego, nem contabilização;
E, ao fecundar o vale da autocompreensão
Arando nova campina no bosque da gratidão,
Que abracemos os lhos de outras mães, sem distinção
Levando consolo e auxílio, com a mesma doação
Tal como fossem os frutos de nossa própria brotação.
Se não há salvação, sem caridade,
Não há evolução sem esta cumplicidade.
Ah! Quantas bênçãos revestem os campos da maternidade!...
Essência Divina

Manuel Quintão
Texto: Fabiana Tobias

M

anuel Justiniano de Freitas Quintão, o
mentor espiritual do Centro Espírita Casa de
Jesus, nasceu em Valença, no Rio de Janeiro, em
1874. Aos 20 anos perdeu o pai e teve de assumir
os encargos da família, arcando com maiores
vicissitudes. Gravemente enfermo e desenganado pela medicina o cial, foi levado a tentar a
terapêutica mediúnico-espiritista, cuja cura foi
tão rápida que de candidato ao suicídio tornouse espiritista confesso e professo, segundo suas
palavras.
Na cidade de Vassouras, iniciou suas produções literárias, e ali, casou-se, pobre e até desempregado, com Alzira, em 1901. Foi o 8°, 10° e 15°
presidente da Federação Espírita Brasileira, nos
mandatos de 1915, 1918-1919 e 1929, colaborando com a FEB durante 44 anos, sendo várias
vezes vice-presidente, diretor do Grupo Ismael,
da Livraria e do Reformador. Autodidata, foi
jornalista, autor de livros em prosa e verso e
portador de dons musicais. Atuou também como orador espírita. Visitou várias vezes Chico
Xavier em Pedro Leopoldo, tendo sido o responsável pela publicação de Parnaso de AlémTúmulo, pela FEB em 1932.

Combateu o personalismo humano e o partidarismo dissolvente no campo doutrinário,
sofrendo também grandes mágoas e decepções.
Segundo ele, poderia ter feito mais, e o pouco que
fez , se algo fez, foi para cumprir o estrito dever,
tudo recebendo por misericórdia.
Seus amigos sentiam a elevação espiritual de
Quintão. Em suas pregações sobre os encantos
da humildade e os benefícios da tolerância, conseguiam sentir sua alma elevada e seus sentimentos sublimes. Quintão tinha serenidade diante de
discordância de ideias e não gostava de elogios.
Um episódio relatado por Hilário Silva, no
livro Almas em Des le, ilustra bem este ponto.
Conta ele que Manuel Quintão recebeu em sua
casa a visita de um companheiro que se autobiografava a cada instante. Quintão tudo ouviu e
após um longo tempo, disse a ele que Deus o
conservasse assim tão festejado, mas que não
esquecesse que a lisonja é uma pedra de tropeço e
acrescentou: “Meu amigo, o homem não pode
evitar o assalto da lisonja, mas aquele que conserva semelhante praga consigo decerto caminha
para a sua própria destruição.”
Manuel Quintão, apesar de todas as di cul-

dades, manteve sua fé. Seus sonhos de mocidade
não foram realizados. Mesmo assim, optou por
trilhar o caminho do amor, procurando sempre
agir com bondade.
Como guia espiritual da Casa de Jesus, ele
atua como um pai amoroso de uma grande família, cuidando de nós, mesmo sem percebermos
sua presença. Ele guia nossos passos e nos consola nos momentos de di culdades; entende
nossos sentimentos e quando a dor bate a nossa
porta, sua presença ameniza nossas angústias.
Esse discípulo do amor escreveu: “da minha
passagem ao Além, nascido na obscuridade e na
obscuridade transitando, não desejo mais do que
um eco su ciente para atrair uma prece, um
pensamento de paz, uma rajada de luz dos meus
irmãos que cam”.

Fonte:
Cinzas do meu cinzeiro, de Manuel Quintão.
Almas em des le, Hilário Silva, psicogra a de
Chico Xavier
www.febnet.org.br - Revista Reformador
Jan/1995.

Terapêuticas Espíritas
Água Fluidiﬁcada

U

m recurso complementar ao passe utilizado nas casas espíritas, é a água uidi cada.
Sendo a água um elemento de composição simples e de fácil acesso a todos, daí a sua utilização
para a magnetização, nas palavras de Kardec:
(item 25, Cap. XV de A Gênese) “as mais insignicantes substâncias, como a
água, por exemplo, podem
adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação
do uido espiritual ou
magnético, ao qual elas
servem de veículo, ou, se
quiserem, de reservatório.”

Há 3 tipos de processos conhecidos:
• Fluidi cação Magnética: É aquela em que
uidos bioenergéticos são adicionados na água
por ação magnética da pessoa (encarnada) que
coloca suas mãos sobre o recipiente com água e
projeta seus próprios uidos.

Maio de 2019

Texto: Alexandre Esótico
• Fluidi cação Espiritual: É aquela em que os
Espíritos aplicam uidos (sem intermediários)
diretamente sobre os frascos com água. Na Fluidi cação Espiritual a água não recebe uidos
magnéticos do indivíduo encarnado, mas somente os trazidos pelos Espíritos. A Fluidi cação Espiritual é a mais comumente utilizada nos
Centros Espíritas.
• Fluidi cação Mista: É uma modalidade de
uidi cação onde se misturam os uidos
bioenergético do indivíduo encarnado com os
uidos trazidos pelos Espíritos.
A água magnetizada então, tem como nalidade auxiliar todos aqueles que buscam sua
melhora física auxiliando no reajuste das forças
do corpo ou na organização psíquica trazendo ao
paciente a tranquilização mental para que o
mesmo possa se dedicar ao processo de reforma
íntima.
A água não tem a proposta de substituir ne-

nhum tratamento feito pela medicina, mas sim
complementar, de forma não invasiva e auxiliar
no processo de recuperação, ou auxiliar no processo de autoconhecimento que todos devemos
fazer pela paci cação dos nossos sentimentos
para que possamos compreender as nossas vicissitudes.
Para tanto, é preciso que usemos a razão em
tudo que fazemos. Se a água possui os efeitos
descritos acima é preciso que busquemos a sua
utilização quando realmente se faz necessário,
visto que o todo medicamento cabe a utilização
apenas àqueles que necessitam do mesmo. Evitando assim que transformemos terapêuticas de
auxílio em rituais sem necessidades reais. Sempre lembrando que a real terapêutica espírita está
na sua contribuição, através dos seus princípios
para o nosso autoconhecimento a m de fazer o
despertar para a nossa real vida, que é a espiritual.
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Valorização da Vida
Texto: Silvania da C. P. Bertolini

S

e a vida não é tão perfeita como esperamos,
sabemos que Deus é Nosso Pai e tudo sabe, vale
a pena viver a vida e é possível ser feliz. A Doutrina Espírita nos esclarece que todos somos
importantes, nos consola e nos ajuda no desenvolvimento da nossa fé e esperança. O Livro
dos Espíritos tem 1019
questões que nos iluminam a mente e o coração
dando razão à nossa vida,
somos mais que um corpo, a vida não acaba na
terra, o espírito é eterno.
É triste saber que a segunda causa de morte entre os
jovens, segundo a OMS –
Organização Mundial da Saúde, é o suicídio.
Segundo o psiquiatra Peter Mario Pan, que
avaliou imagens cerebrais de 750 crianças de 6 a
12 anos de idade:
“Sabemos que a adolescência está associada
com traumas e bullying, fatores que apresentam
um risco muito maior ao indivíduo nessa faixa
etária do que em qualquer outra. Nessa etapa de
vida, é como se o cérebro estivesse mais sensível,
cando mais vulnerável e válido para a depressão. É também nessa fase que percebemos uma
in uência mais relevante dos fatores ambientais
e uma maior prevalência do suicídio, segunda
principal causa de morte em jovens. A partir de
exames de ressonância magnética, encontramos
alterações de conectividade cerebrais na rede de
recompensa e prazer de algumas crianças. Curiosamente, três anos depois, esses jovens foram
diagnosticados com quadros de depressão.”
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Suicida não quer morrer, quer resolver
problema e emite sintomas como por exemplo:
depressão, tristeza, letargia, ansiedade, irritabilidade, perturbações do sono e da alimentação,
poucas competências para resolver problemas,
baixa autoestima e con itos em torno da identidade sexual.
A prevenção do suicídio envolve uma variedade de atividades, incluindo a boa educação
das crianças, aconselhamento familiar, tratamento das perturbações mentais com pro ssionais, controle ambiental de fatores de risco:
cuidar do que consumimos, consumo de jogos,
televisão, redes sociais. Passear, buscar a natureza, fazer o que nos faz bem. A escuta amorosa
sem julgamento ou crítica, produz milagre.
Quando conversamos e sentimos que não estamos sós, sentimos mais força e calma, nos sentimos acolhidos.
A evangelização, que traz Jesus ao coração,
é o socorro de Amor que vai trazer luz no caminho, para que cada um busque a ajuda e caz
para aliviar o sofrimento, a dor e supere os
obstáculos com dignidade.

Nossos Horários
DOMINGOS - 10 às 11h
Turmas da Infância
BEBÊ 1 - 0 a 2 anos
BEBÊ 2 - 3 a 4 anos
TURMA 1 - 5 a 6 anos
TURMA 2 - 7 a 9 anos
Evangelização da Família
para os pais e familiares

SÁBADOS - 18 às 19h
Turmas da Pré Juventude
e Juventude
TURMA 3 - 10 a 12 anos
TURMA 4 - 13 a 15 anos
TURMA 5 - 16 a 21 anos
Evangelização da Família
para os pais e familiares
um sábado por mês

A Casa de Jesus contribui com esse apoio às
famílias através da Evangelização Infantil, da
Juventude e da Família, de palestras e seminários sobre Vida Familiar e Relacionamento Conjugal, Evangelho no Lar, desenvolvendo a Fé na
Vida.
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NÚCLEO ESPÍRITA ERNA SCHMIDT

são três letras apenas as deste nome bendito
Também o céu tem três letras e nelas cabe o in nito.
Mário Quintana

MÃE...
A melhor maneira de descrever o amor de
mãe é através da soma de tudo de bom que existe
na vida com o melhor que podemos oferecer às
pessoas que amamos. Ser mãe é viver em prol
dos lhos e da família, é ser incondicional em
seu amor, ser mãe é manifestar todos os dias
uma partícula de Deus que guia e orienta os
lhos na longa jornada da vida.
Neste dia das mães queremos homenagear
as mães gestantes assistidas no NEES (Núcleo
Espírita Erna Schmidt), contando suas próprias
histórias de vida, através de um questionário
feito com todas as mães. Abaixo veremos todas
as respostas coletadas das diversas mães que
participam do NEES, contando o que todas
sentem dentro de cada coração de MÃE.
MÃES que iniciaram sua caminhada com
13, 14, 15 anos ou 19 e 25 anos.
MÃES que têm 08 lhos, 07 lhos, 03 lhos
ou 02 lhos.

O que melhorou na sua vida e da família em
participar do NEES?
- me tornei uma pessoa melhor, mais calma e
tranquila no relacionamento com meus lhos;
- aprendi coisas que me ajudaram na gestação e
na vida;
- aprendi a fazer artesanato para vender, pois
estou desempregada;
- aprendi a ver a presença de DEUS dentro do
meu Lar;
- recebi ajuda para meus três lhos. Recebo
alimentos e o enxoval para o bebê;
- aprendi a ter paciência.
DIA
02/05 Quinta
05/05 Domingo
08/05 Quarta
09/05 Quinta
12/05 Domingo
15/05 Quarta
16/05 Quinta
19/05 Domingo
22/05 Quarta
23/05 Quinta
26/05 Domingo
29/05 Quarta
30/05 Quinta
Maio de 2019

HORA
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00
15h00
14h00
14h00

Qual a maior di culdade de ser mãe hoje?
-a educação e no meu caso a comunicação, tenho oito lhos, três deles são surdos-mudos;
- educar os lhos, pois a gente ensina de uma
maneira o mundo ensina de outra;
- car longe dos meus seis lhos;
- quando estão doentes e não posso fazer nada
para ajudar;
- medo de não poder dar o que eles mais precisam, atenção;
- ser mãe sozinha é muito difícil.
Você é uma mãe presente ou ausente?
- sou uma mãe presente, ensino e aprendo com
meus lhos;
- sou uma mãe coruja;
- sou o que não tive da minha mãe.
Qual a melhor parte de ser mãe?
- ver minha lha me chamando de mãe;
- olhar para meus lhos e saber que posso fazer
tudo por eles, mesmo diante de tantas di culdades;
- ver meus lhos sorrindo e dizendo que me
amam;
- alegria de ter meus lhos comigo;
- quando a noite chega e vejo todos reunidos e
que todos estão bem.
O que você deseja para seu lho(a) ?
- que eles sejam felizes;
- que possam estudar e ser alguém na vida;
- que eles aprendam a lidar com o mundo, e
tenham JESUS no coração;
- que sejam educados, trabalhadores e principalmente honestos;
- que eles sigam o caminho de JESUS.
Tudo vai dar certo, ninguém nasce sabendo e
vamos aprendendo.
Se DEUS quisesse que a gente soubesse tudo
sobre nossos lhos tinha nos dado um manual,
mas ELE con ou em nós.
FELIZ DIA DAS MÃES!

PALESTRAS DE MAIO - NEES

EXPOSITORA

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA

ELIANA MARA DELLA TORRE

O BOM EXEMPLO (CRIANÇA IMITA O QUE VÊ)

VERA FACHINELLI

MÃES

JAIME NUNES

HOMENAGEM ÀS MÃES

CIMARA TEREZINHA SARTORI

SEMEAR O BEM SEMPRE

ROGÉRIO ROSSOL

A DOR

LORENI OLIVEIRA NETO

A FELICIDADE

AGNES GEISER ARLOW

É PRECISO SABER DIZER NÃO

VERA FACHINELLI

VICIOS E VIRTUDES

PAULO HENRIQUE CHIESORIN

O CRISTO CONSOLADOR

SILVANIA P. BERTOLINI

EDUCAR A CRIANÇA COMPROMISSO URGENTE

MARCELO FISCHER

O EVANGELHO NO LAR

ARARIPE RIBEIRO DE AGUIAR

DESIGUALDADE DAS RIQUEZAS

RÔ PACHECO

NÚCLEO ESPÍRITA
ERNA SCHMIDT
Rua Amor Perfeito, 230
Conde Vila Verde - Camboriú

RETORNO DAS ATIVIDADES
Já retornaram todas as
atividades do NEES
Venha participar!
• Escala das atividades do Domingo
• Evangelização de Pais e Filhos
• Início14h30
Doutrina e passes:
Quarta às 14h
Quinta às 14h
Domingo às 14h30
Atendimento fraterno:
Quarta às 14h30
Quinta às 14h30
Evangelização infantojuvenil
Quarta às 14h (0 a 8 anos)
Quinta às 14h (0 a 8 anos)
Domingo às 14h30 (3 a 18 anos)
Atendimento a gestantes:
Quarta às 14h
Cursos artesanais, alfabetização e inglês:
Quinta às 14h
Bazar de roupas usadas:
Segundo sábado do mês das 9 às 11h
ATENDIMENTO MÉDICO:
Odontologia:
Segunda e Sexta às 19h
Segunda quarta do mês às 14h
Última terça-feira do mês às 9h
Pediatria:
Sexta às 19h
Homeopatia:
Primeiro sábado do mês às 13h
Dermatologia:
Primeira e terceira semana do mês às 14h

Feliz Dia das Mães
Página 7

INFORMAÇÃO & CULTURA
Eurípedes
O Médium de Jesus
Eurípedes Barsanulfo
Traz mensagens recebidas
pelo médium Eurípedes
Barsanulfo entre 1906 e
1909 nas reuniões do Centro Espírita Fé e Amor de
Santa Maria e do Grupo
Esperança e Caridade, fundado por Eurípedes,
em Sacramento-MG. Várias mensagens são
dos espíritos que auxiliaram Allan Kardec na
elaboração do "Evangelho Segundo o Espiritismo".

Messe de Amor
Divaldo Franco

Trigo de Deus
Divaldo Franco

Primeira obra mediúnica de
Divaldo Pereira Franco, de
autoria espiritual da mentora Joanna de Ângelis,
Messe de Amor foi publicada
em 1964, oferecendo-nos 60
mensagens, abordando os mais variados temas
como: solidão e Jesus, disciplina, caridade difícil, culto da oração, inveja, sofrimento e
a ição, temperança, heróis, doações, prudência
e tantos outros.

A autora narra em linguagem poética e rica de conteúdo, acontecimentos da
vida de Jesus. Des lam as
personagens do Evangelho,
humanas e ansiosas, na busca do reino dos Céus, com
os seus problemas e di culdades, limitações e
tormentos, fascinadas, porém, pela gura
incomum de Jesus. Conhecidos das narrativas
dos evangelhos retornam pela escrita brilhante
da poetisa baiana enriquecendo-nos com as
suas experiências.

O lme é inspirado na obra da escritora Ana Landi,
intitulada de “Trajetória de Um dos Maiores
Médiuns de Todos os Tempos”, que também atua
como consultora do lme. A ideia de transformar a
trajetória de Divaldo em lme, de acordo com o
D
U
E
diretor
executivo Sidney Girão, veio a tona em
Z
IR
SR
O
O
2014, quando a produtora iniciou visitas à Mansão
T
do Caminho. O diretor Clovis Melo, diz que o lme não terá um caráter
doutrinário, mas que enfocará a caridade e que, sem ela e o amor ao
próximo não há alternativas para a humanidade.

PL

ÁSTICO?

OS JU
VAM
N

Divaldo Franco terá sua vida
contada em ﬁlme, em 2019

KARDEC
A história por trás do nome
O lme narra a trajetória de Allan
Kardec, desde o período em que atuava como educador, passando pelo processo de codi cação da Doutrina Espírita, até a publicação e repercussão
de O Livro dos Espíritos.

CAMPANHA TRAGA SUA GARRAFINHA DE ÁGUA
• Deputados aprovam projeto de lei para banir uso de canudinhos plás cos em
estabelecimentos comerciais de SC.

Estréia

• União Europeia aprova legislação para
banir produtos plás cos descartáveis a
ﬁm de reduzir a poluição ambiental.
Vamos economizar copos!
Unidos podemos reduzir o uso de pláscos e contribuir para a melhoria do
O NOSSO PLANETA AGRADECE
nosso meio ambiente.

HORÁRIOS CASA DE JESUS
Rua 600, nº 123, Centro
Balneário Camboriú
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Doutrina e Passes
Segundas às 18h15 e 20h
Terças às 15h30
Quintas às 15h30
Sábados às18h
Domingos às 8h30

16 de maio
NOSSA LIVRARIA DE EMPRÉSTIMOS
Aqui na nossa livraria de emprés mos temos livros em
braille, como: O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns.

Evangelização para gestantes,
bebês, crianças e jovens
Domingos às 10h (0 a 9 anos)
Sábados às 18h (10 a 12 anos)
Sábados às 18h (13 a 15anos)
Sábados às 18h (16 a 21 anos)

Estudo Sistematizado de
O Evangelho Segundo
o Espiritismo
Quartas às 8h40
Sábados às 16h

Atendimento Fraterno
Segundas às 18h
Terças às 14h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo Introdutório
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE)
Quartas às 20h
Quintas às 14h
Sábados às 16h

Evangelho no Lar
Quartas às 8h

Estudo de O Livro dos Espíritos
Segundas às 14h
Quartas às 15h e às 20h

Estudo Sist. de O Céu e o
Inferno (ESDE completo)
Quartas às 18h30

Estudo da Série Psicológica de
Joanna de Ângelis
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 19h
Estudo da Mediunidade
(Pré-requisito: ESDE completo)
Quintas às 20h
Esperanto
Sábados às 14h
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